


Condicionants de cultiu

A l’hora de triar les plantes que cultivarem als nostres balcons 
caldrà tenir en compte si el lloc és assolellat o ombrívol. Analitzar les 
característiques de cada espai ens ajudarà a encertar en l’elecció de 
les especies a utilitzar. 

La temperatura, el vent i l’exposició són elements clau per decantar-
nos per unes o altres plantes, doncs el coneixement de cada racó 
i les seves particularitats ens permetrà situar-hi la planta que millor 
s’hi adapti.

Els balcons i terrasses posseeixen uns condicionaments a l’hora 
d’enjardinar-los que hem de tenir en compte per aconseguir un 
espai ben florit. 

Els condicionament climàtics com 
l’orientació, les hores de sol que hi ha, 
el vent –sobre tot en àtics i terrasses-, 
les temperatures màximes i mínimes o la 
proximitat al mar i l’aire salí determinen de 
manera directa l’elecció de les plantes.

La limitació d’espai, tant aeri com 
subterrani, condiciona el creixement de les 
plantes. 

Un factor molt important a tenir en compte 
és l’anomenada capacitat de càrrega, 
que és el pes màxim que pot suportar un 
metre quadrat de superfície. Els llocs més 
resistents dels balcons i terrasses són 
els que sota tenen estructures de suport i 
reforç, com cantonades i límits. Per calcular 
el pes total tindrem en compte el del 
contenidor (testos i jardineres), del substrat 
(terres), dels elements de drenatge (graves, 
argila expandida...), de l’aigua de reg que 
s’acumula al substrat i el de les pròpies 
plantes.

També tindrem en compte la separació dels 
contenidors del terra amb elements com 
peus o potes que s’hi adaptin, per evitar 
l’entollament i la permanència d’aigua a la 
terra que podrien produir humitats i afectar, 
a la llarga, l’estructura de les terrasses o 
balcons.  



Els contenidors

Els contenidors que podem utilitzar a balcons i terrasses són molt 
diversos , però han de reunir unes característiques que els facin 
adequats per aquestes situacions. 

El pes és un condicionant, doncs testos 
o jardiners de materials molt pesants 
(fang, terracota, pedra, formigó...) no són 
recomanables pel pes que afegeixen a la 
resta d’elements de cultiu.

La estabilitat cal garantir-la davant la 
possibilitat de vents forts que els puguin 
tombar. Si no podem tenir recipients 
pesants per la limitació de la capacitat de 
càrrega, els podem subjectar amb algun 
sistema d’ancoratge que eviti la seva 
caiguda.

Un bon drenatge (orificis a la base dels 
testos, capa de material drenant a la base 
dels recipients) que permeti l’evacuació de 
l’aigua de reg millora l’airejat del substrat 
facilitant la respiració de les arrels de 
les plantes i evita l’augment de pes per 
acumulació d’aigua. 



Sol, ombra i mitja ombra

Cada exposició, sol, mitja ombra i ombra, permet cultivar una gran 
quantitat de plantes adaptades a cadascuna de les tres situacions.
L’exposició a ple sol és la que presenten terrasses i balcons 
orientats al sud o sud-oest, sent l’emplaçament més apreciat a 
l’hora de cultivar-hi plantes. 

Entre les plantes millor es desenvolupen a ple sol trobem el gerani 
(Pelargonium zonale), el gerani d’heura (Pelargonium peltatum), 
la margarida blava (Felicia amelloides), el clavell de moro (Tagetes 
patula), els baladres (Nerium oleander), les roses (varietats de 
Rosa), les verbenes  (Verbena x hybrida)  o l’alfàbrega (Ocimum 
basilicum).

Quan ens referim a les situacions de mitja ombra volem dir que 
durant la major part del dia no hi arriba el sol directe i, per tant, les 
plantes que millor si troben són les que no toleren llargues hores 
de sol.

Per aquestes situacions creades per l’ombra que produeixen els 
edificis als balcons orientats al sud o els que ho estan a est o 
oest, tenim un gran nombre de plantes com la planta dels diners 
(Plectranthus australis), les begònies (Begonia semperflorens), les 
calabruixes (Muscari armeniacum), les prímules (Primula vulgaris), 
les caputxines (Tropaeolum majus), els bonets (Evonimus sp.), les 
nandines (Nandina domestica) o els brucs (Erica carnea).

Els balcons o terrasses orientats al nord no tenen sol directe però 
sí suficient llum per que si desenvolupin moltes plantes.

La varietat de plantes d’ombra és gran i entre les més habituals 
trobem les heures (Hedera helix), les alegries de la casa 
(Impatiens wallerana), les hosta (Hosta sp.), les cubanes (Aucuba 
japonica), les fulles (Aspidistra elatior), les hortènsies (Hydrangea 
macrophylla), les hortènsies d’hivern (Bergenia crassifolia) o les 
esparregueres de jardí (Asparagus densiflorus).



Colors i composició

El colors els podem classificar en primaris (vermell, blau i groc) i 
secundaris, obtinguts de la combinació dels primers. 

Algunes de les pautes que podem seguir a l’hora de fer 
combinacions de colors:

Sigui quina sigui la combinació triada, cal tenir en compte que 
si volem agrupar les plantes per l’efecte cromàtic, ens hem 
d’assegurar que floreixen al mateix temps.

L’aparença general del nostre balcó o terrassa vindrà determinada 
també per la forma i textura de cada planta. Per això no només hem 
de preveure el color sinó també la velocitat de creixement i la forma 
de cadascuna d’elles

Si aconseguim una combinació en harmonia de plantes enfiladisses, 
flors anuals i vivaces, petits arbustos i coníferes de poc port, podem 
convertir el nostre balcó o terrassa en un petit jardí.

El color verd descansa la vista, sigui quin 
sigui el seu to.

El color blanc i crema ens permet separar 
grups de plantes de colors forts o 
contrastats.

La barreja de verd i blanc, sempre ens 
donarà una sensació de frescor .

Si el que busquem és un ambient lleuger 
podem combinar flors blaves amb fullatge 
platejat o grisós.

Per un ambient càlid triarem tons vermells, 
porpra o rosat.

Els arbres i arbustos ens donaran 
l’estructura bàsica de la composició.

Si el que volem és una terrassa amb 
vegetació tot l’any hem d’utilitzar varietats 
d’arbustos de fulla perenne:

Fulles delicades que contrastin amb els de 
fulles més grans i robustes.

Plantes amb forma columnar que contrastin 
amb les de port més baix.

Plantes enfiladisses, què vesteixin murs o 
parts despullades.
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